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تولید دیودهای نوری

دستاورد جدید محققان فوتونیک در آزمایشگاه فیزیک
ملی  )NPL(1دیود لیزری از نور است که بررای اولرین
بار می توان آن را در مدارهای کوچک سازی شرده ی
فوتونیکی مورد استفاده قرار داد ،جزئیات این خبرر در
ژورنررال اپتیکررا  2منتشررر شررده اسررت .دکتررر پاسررکال
دلهای 3و تیم او در  NPLنوع جدیدی از دیود طراحی
کرده اند که قادر است نور را فقط در یک جهت عبرور
داده و در مدارهای میکروفوتونیکی مجتمرع شرود .در
فوتونیک ،اجتماع کوچک مقیاس ،کشمکشری بسریار
اساسی است چرا که دیودهای موجود نیازمنرد مگنرت
های حجیم است.
کار فوق العاده ی  ،NPLمحدودیت دیودهای مبتنی بر
مگنت های حجیم را با بکارگیری نور ذخیره شرده در
حلقه های کوچک شیشه ای تراشه مانند بررای شرکل
گیری یک دیود از بین برده است.
کاربرد دیودها در مدارهای الکترونیکی بسریار مترداول
می باشد .آنها جریان الکتریکی را در یک جهرت عبرور
مرری دهنررد و مررانع از عبررور آن در جهررت مخررال
می شوند .دیود ها بعنوان المانی اساسی در مردارهای
الکترونیکی بوده و بطور مثال در شرارژهای براتری هرا
کاربرد دارند .تکنیک جدید مرورد اسرتفاده ،فرسرتادن
مقداری نور در میکرو تشدیدگر (یک حلقه ی شیشره
ای روی تراشه ی سیلیکونی بره عررم مروی انسران)
است که می تواند توان اپتیکی به گرردش در آورده را
برای تولید یک دیود تحت کنترل درآورد.
دکتر جناتان سریلور ،4دانشرمند تحقیقراتی ارشرد در
 NPLمی گوید " :برای تولیرد دیودهرای نروری مرا از
میکروحلقه هایی استفاده کرده ایم که شدیدا می تواند
مقدار زیادی از نور را ذخیره کند .این بدان معناست
.1

National Physical Laboratory

.2

Optica journal

.3

Dr. Pascal Del'Haye

.4

Dr. Jonathan

که اگرچه ما مقدار بسیار کمی نور به داخل این حلقه
های شیشه ای فرستاده ایم ،توان به گردش درآمده با
نور تولید شده توسط چراغ سیل در یک استادیوم
فوتبال کامل قابل مقایسه است ،اما به دستگاهی
کوچکتر از موی انسان محدود شده است .شدت های
نور ،تشکیل دیود را از طریق برهم کنش نور با نور که
اثر کر نامیده می شود امکان پذیر می سازد" .
در این آزمایشها نشان داده شده که میدان مغناطیسی
نور در حال گردش ساعت گرد در این حلقه های
شیشه ای بصورت موثری مانع عبور هر نور درحال
گردش پادساعت گرد می شود.
پاسکال دلهای ،دانشمند تحقیقاتی این پروژه تاکید
می کند " :این دیودها برای اولین بار قادر است که
دروازه ای را در توسعه ی دیودهای نوری ارزان قیمت
و کارآمد بویژه در تراشه های میکروفوتونیکی گشوده و
راهی را برای انواع جدید مدارهای فوتونیکی مجتمع
که در محاسبات اپتیکی کاربرد دارند ،هموار سازد.
همچنین آنها می توانند در آینده تاثیر زیادی در
سیستم های ارتباطات مخابراتی در جهت استفاده ی
کارآمدتر در شبکه های تلکامی داشته باشند ".
تحقیقات  NPLدر زمینه تعامل نورهای غیر قابل نفوذ
زمینه ساز انواع جدید حسگرهای چرخش نور و حافظه
های نوری باشد.

منبع:
https://phys.org/news/2018-03-scientists-diodes.html#nRlv
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تغییر خواص مغناطیسی مواد در
اثر کشش
مواد پیزوالکتریک موادی هستند که با کشیده شدن یا
در معرم فشار قرار گرفتن ،میردان الکتریکری تولیرد
میکنند و بصورت گسترده ای نه تنها در فندک هرایی
که با فشردن یرک دکمره جرقره مری زننرد ،بلکره در
میکروفون ها ،حسگرها ،موتورها و انواع دسرتگاه هرای
دیگر کاربرد دارند .بره ترازگی ،گروهری از فیزیکردانان
ماده ای را با خاصریت مشرابه مغناطیسری یافتره انرد.
زمانی که این ماده ی "پیزومغناطیس" تحرت کشرش
مکانیکی قرار می گیرد ،خواص مغناطیسری اش دچرار
تغییر می شود.

در مورد  ،BaFe2As2ساختار بلوری از پیکربندی مربع
به مستطیل تبدیل می شود.
کورو و شاگردانش تانات کیسیکوو و متیو الوسران 1در
تالشند تا در حین کشیدن ،این ماده را با تصویرنگاری
تشدید مغناطیسی هسرته ای ( )NMRمرورد بررسری
قرار داده ،تا ببینند آیا قادرند آن را به شکل پیکربندی
مستطیلی دربیاورند یا خیر .بصورت شرگفت انگیرزی،
خواص مغناطیسی  BaFe2As2با کشیده شردن تغییرر
می کند.

نیکوالس کورو ،1پروفسور فیزیک در یوسی دیویس 2و این ماده یک مگنت حجیم نیست -آنها دریافتنرد کره
نویسنده ی ارشد مقالره ی ایرن کشر جدیرد در  13اسپین های اترم هرای آن در جهرت متنراوب متقابرل
مرررارس و در مجلررره نیچرررر  3مررری گویرررد":مرررواد هستند ،که باعث شده یک آنتی فرومگنرت باشرد .امرا
پیزومغناطیس در طبیعت به ندرت یافرت میشرود ،ترا زمانیکه تحت استرس قرار می گیرد ،جهت این اسپین
های مغناطیسی در یک مسیر قابل اندازه گیری تغییر
انجاییکه من اطالع دارم".
می کند.
کررورو و همکررارانش درحررال مطالعرره روی ترکیبرری از
باریوم-آهن-آرسنیک بودند ،BaFe2As2 ،که زمانیکه با کورو می گوید ":سورپرایز واقعی زمانی است که جهت
مقادیر کمی از عناصر دیگر ترکیب می شود ،در دمای مغناطیسی می تواند تغییر کررده و بره سرمت خرار
حدود  25کلوین بعنوان یک ابررسانا عمل میکند .این صفجه باشد .تاکنون ،هیچ تئروری بررای توحری ایرن
نوع از ابررسانای مبتنی بر آهن بسیار جالب است چررا نتایج ارائه نشده است".
که اگرچه باید در دمای بسیار سرد نگه داری شرود ترا آنها در تالشند تا ببینند آیا در آزمایشگاهشان ماده ی
عمل کند ،می تواند به شرکل سریم یرا کابرل کشریده دیگری میتواند این رفتار را از خود نشران دهرد و آیرا
شود.
کشش مکانیکی میتواند برر خرواص ابررسرانایی مراده
 BaFe2As2یک بلور "نماتیک "4نامیده می شود ،زیرا
قبل از اینکه ابررسانا شود ،دچار انتقال فاز می شود.

تاثیر بگذارد یا نره(ایرن آزمرایش هرا در دماهرایی کره
 BaFe2As2یک ابررسانا است انجام نگرفته است).

کورو می گوید" :این کش می توانرد در کاربردهرایی
نظیر هواپیما که در آن کشش درون مواد نقرش دارد،
بسیار کاربرد داشته باشد".
منبع:

https://phys.org/news/2018-03-piezomagnetic.material-magnetic-properties.html#nRlv

قسمتی از  BaFe2As2که در حالیکه این ماده کشیده شده است،
اندازه گیری های مغناطیسی انجام گرفته است( .سیم پیچ سیم مسی
بخشی از دستگاه  NMRاست) .نمودار پایین اتم ها را در یک صفحه
نشان می دهد که فلش های سیاه بیانگر چگونگی چرخش مغناطیسی
اسپین ها در یک صفحه و جهت گیری آنها در جهت مخال است .فلش
های خاکستری نشان می دهد که چگونه با کشش ماده چرخش
مغناطیسی اتم ها تغییر می کند.
Nicholas Curro .1
UC Davis .2
journal Nature Communications .3
Nematic .4

Tanat Kissikov and Matthew Lawson.1
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برنامه ریزی مخمر و تولید ایزوبوتانول با تکیه بر دستکاری اپتوژنتیکی
تیمی از محققان در دانشگاه پرینستون 1روشی را ابداع
کرده است که در آن میزان مخمر ایزوبوتانول که ماده
ی کاندید به عنوان سوخت زیستی در نظر گرفته
می شود ،بیشتری تولید کند .در مقاله ی آنها که در
ژورنال نیچر 2به چاپ رسیده ،تیم استفاده از
اپتوژنتیک را برای افزایش تولید مخمر بعنوان روش
معرفی کرده است.
همانطورکه چاره اندیشی برای جایگزین نفت همچنان
ادامه دارد ،دانشمندان در جستجوی سوخت زیستی
هستند .در این تالش تازه ،محققان بصورت ژنتیکی
مخمر را تغییر داده اند تا در غیاب نور ایزوبوتانول
بیشتری تولید کنند.
طبق نوشته های محققان ،چنانچه بخواهیم مخمر در
همه ی زمان ها ایزوبوتانول تولید کند ،راحت است اما
بنظر می رسد امکان پذیر نباشد چرا که ایزوبوتانول
درواقع برای مخمر سمی است -اگر ساخته شود،
مخمر می میرد .به همین دلیل ،باید به مخمر اجازه
داده شود تا وارد فاز رشدی شود که در آن مخمر مواد
پیش داری را تولید می کند که نیاز دارد سالم باقی
بماند .تالش های قبلی نشان داده اند که ممکن است
مخمر بدست آید تا بین مرحله تولید و رشد تغییر
کند،اما چنین تالش هایی یکنواخت نبوده ،که نتیجه
آن تولید مقدار ناامید کننده ای ایزوبوتانول بوده است.
در این تالش جدید ،محققان در جستجوی ابزارهای
کارآمدتری در اپتوژنتیک بوده اند تا بتوان مخمری
بدست آورد که بین دو فاز تغییر کند.

محققان دریافتند که مخمر اصالح شده قادر به تولیرد
 5/8گرم از ایزوبوتانول در هر لیترر از محلرول گلروکز
است که به نظرر آنهرا پرنج برابرر بیشرتر از هرر روش
دیگری است .متأسفانه ،آنها خاطرنشان می کننرد کره
این مقدار هنوز هم به اندازه ی کافی براال نیسرت کره
بتواند روند تجاری را مفید سازد.

در آزمایشات ،محققان از نور برای کنترل مخمر استفاده کرده اند.

این تیم قصد دارد تا تحقیقات خود را به دنبرال رونرد
بهینه سازی بیشتر برای دیدن اینکره آیرا مری تواننرد
محصوالت را بهبود بخشند ادامه دهد .،آنها همچنین با
توجه به احافه کردن حسرگرهای بیوسنسرور کره مری
توانند منبع نور را به صورت خودکار روشن و خراموش
کنند ،احتمراال کرارایی را بهبرود و انجرام آن را سراده
کنند.
منبع:
https://phys.org/news/2018-03-optogenetics-yeast-isobutanol.html

سیستم برگشت پذیر مبتنی بر  VP16-EL222که به نور  450نانومتری
حساس است hν .نشان دهنده ی انرژی فوتون است.

دستکاری ژنتیکی شامل برنامه ریزی سلول برای پاسخ
به نور است .به همین علت ،محققان یک عامل
رونویسی حساس به نور دریافتی از حیوان دریایی به
مخمر احافه کرده اند .آنها همچنین تغییرات دیگری را
برای ژن دیگری وارد کردند ،که این باعث می شود تا
فاکتورهای رونویسی را مسدود کند .نتیجه ی نهایی
مخمر است که می تواند با استفاده از نور روشن و
خاموش شود -زمانی که نور وجود دارد ،مخمر بصورت
معمول اتانول تولید می کند; هنگامی که خاموش شد،
ایزوبوتانول تولید می شود.
Princeton University .1
journal Nature.2
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تئوری جدید :چرا سیارات در منظومه ی شمسی ما ترکیبات مختلفی دارند.

گروهررری از محققررران دانشرررگاه کپنهرررا و مررروزه
فرنترکونده ،لیبزنیز-انسرتیتوت فرر اولوشرن ،1توحری
جدیدی در مورد تفاوت ترکیرب سریارات در منظومره
شمسی ما ارائه کرده اند .در مقالره ای کره در نشرریه
نیچر 2منتشر شده ،آنها مطالعه خود را درباره ترکیبات
کلسیم-ایزوتوپی شهاب سرنگ هرای خراص ،زمرین و
مریخ و اینکه چگونه سیارات می توانند چنین متفاوت
باشند توحی داده اند.
همررانطور کرره موربرردلی 3یررادآوری مرری کنررد ،اکثررر
دانشمندان سیاره ای معتقدند که سیاره های منظومه
شمسی ما دارای ریشه های مشابهی مانند سنگ های
کوچک در حال چرخش در خورشید هستند که شامل
دیسک پروتوپاناتیک 4است که با هم برخورد کرده و با
هم مخلوط شده اند .اما از این لحاظ ،روشن نیست که
چرا سیاره ها به طرق مختل متفاوتند .در این تالش،
محققان نظریه ی جدیدی برای توحی اینکره چگونره
این اتفاق افتاده است ،ارائه داده اند.
این گروه پیش بینی کرده است که تمام سیارات بدوی
با یک نرخ ثابرت رشرد کررده انرد امرا در زمران هرای
مختلر رشررد آنهررا متوقر شررده اسررت .آنهررایی کرره
کوچکتر بودند ،ادامه داده انرد و زودترر از آنهرایی کره
بزرگتر هستند رشد خود را متوق کرده اند .در طرول
این زمان ،آنها بعدها پیشنهاد می کنند ،مواد بره طرور
مداوم به دیسک احافه شده است .اوایل ،به نظر میرسد
که ترکیب مواد با موادی که بعدا به وجود آمده اسرت
متفاوت است ،که توحی میدهد که چرا سریاره هرای
سررنگی کرره امررروزه شرراهد آن هررا هسررتیم ،از لحرراظ
ترکیبات تفاوتهای زیادی دارند.

Copenhagen and the Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions.1

journal Nature.2
Morbidelli.3
Protoplanetary.4

محققان این نظریه را پس از مطالعه ی ترکیب
ایزوتوپ کلسیم چندین شهاب سنگ به نام انریت و
اورئیلیت ها ،1همچنین مریخ و زمین و نیز سیاره ای از
وستا ،ارائه داده اند .آنها یادآوری می کنند که
ایزوتوپهای کلسیم در شکل گیری سنگ نقش دارند و
به همین دلیل سرنخ هایی در مورد ریشه های آنها
ارائه می دهند .محققان دریافتند که نسبت های
ایزوتوپی در نمونه ها با جرم های سیارات و سیارک
های اصلی آنها مرتبط است که ادعای آنها یک
پروکسی برای جدول زمان رسیدن به آنها است.
منبع:
https://phys.org/news/2018-03-theory-planets-solar-compositions.html
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:معرفی یک ژورنال اپتیک و فوتونیک
Biomedical Optics Express

2016 impact Factor: 3.337
Google scholor h5-index:50
Time to publication: 77 days
ISSN: 2156-7058
Frequency:
Article-at-a-time publication:
Monthly issues

Topic Scope: The journal scope
encompasses fundamental research,
technology development, biomedical
studies and clinical applications related
to optics, photonics and optical imaging
in the life science.
Source:
https://www.osapublishing.org/boe/journal/boe/about.cfm
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فوتونیک فوتوگرافی:پالسما

شکل -2تصرویر از نمایشرگر شرفا و قابرل انعطرا مبتنری برر
برانگیزش نوری فسفرتوسط تابش فررابنفش عمیرق تولیرد شرده
توسط آرایه ای از پالسمای میکروکاواک
منبع:

شکل -1عکس از المپ مسط  255سرانتی
مترررر مربعررری کررره براسررراس تکنولررروژی
میکروپالسمایی بررای روشرنایی هرای کلری
ساخته شده است.
منبع:

DOI: 10.1109/JPHOT.2011.2138691

DOI: 10.1109/JPHOT.2011.2138691

شکل -3پالسما ازدایمر فیزالیس(نوعی گیاه) در اجاق مایکروویو.
با حریب شکست  8.5در  2.5هرتز کره های آبدار مانند کاواک های تشدیدگر
عمل می کند که میدان های الکتریکی را در نقطه ی تماس متمرکز کرده و یک
پالسمای یونی ایجاد می کند.

منبع:
https://www.osa-opn.org/home/gallery/image_of_the_week/?page=5

شکل -4پالسمای بدون حرارت(دما زیر  40درجره سرانتی گرراد) در فشرار
اتمسفر برای حد عفونی کردن میوه و سبزی تازه و خشرک مرورد اسرتفاده
قرار می گیرد.
منبع:
https://www.atb-potsdam.de/en/research-programs/quality-and-safety-offood-and-feed/plasma/print.html
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https://optics.conferenceseries.com

http://lasers-opticsphotonics.pulsusconference.com/
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اپتیک و نانوفوتونیک پاشنده
Diffractive optics and nanophotonics

نویسنده :ویکتور الکساندروویچ
سویفر

انتشارات :بوکا راتون ،ا ال
سی آر سی پرس ،گروه تیلور و
فرنسیس()2018
انتشار2018 :

سال
تعداد صفحات735 :
خالصه :روش چندگانه ی فوریه و
استفاده از آن در پالسمونیک و
تئوری و شبکه های پراش تشدیدی
– عناصر بلورهای فوتونیکی -تمرکز
دقیق نور با مولفه های میکرواپتیکی-
گیراندازی نوری و دستکاری اجسام با
ابعاد نانو و میکرو
منبع:
http://www.worldcat.org/title/diffrac
tive-optics-andnanophotonics/oclc/1002842603?ref
erer=br&ht=edition
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تداخل درون فیلم نازک ورقه شده از
زیرالیه ی آن
Photographer: Matthias Feinaeugle,
Optoelectronics Research Centre,
United Kingdom
https://www.osaopn.org/home/gallery/photo_contests/2
014/

